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raspisuje
INTERNI NATJEČAJ
za utvrđivanje kompetencija i povjeravanje nositeljstva i izvođenja nastave iz izbornog predmeta
TAEKWONDO
na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Kineziologije
Sukladno Odluci o utvrđivanju kompetencija i povjeravanju nositeljstva i izvođenja nastave iz izbornih
predmeta na sveučilišnom studiju Kineziologije, nositeljstvo izbornog predmeta Taekwondo može se povjeriti
nastavnicima Fakulteta:
-

-

koji su na nekom od obveznih predmeta sveučilišnog studijskog programa već izabrani u odgovarajuće
znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje,
koji ispunjavaju minimalno uvjete za izbor u nastavno zvanje predavača na odnosnom predmetu
sukladno Dopunskim kriterijima Fakulteta za izbor nastavnika u odgovarajuća znanstveno-nastavna
odnosno nastavna zvanja u znanstvenom polju kineziologije,
koji su se aktivno bavili predmetnim sportom i u tom sportu postizali odgovarajuće natjecateljske
rezultate odnosno zapažene rezultate kao trener ili voditelj.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, potvrdu izbora u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje,
popis znanstvenih i stručnih radova te ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju gore traženi uvjeti.
Prijave s traženom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja putem urudžbenog
zapisnika s naznakom natječaja na koji se podnosi prijava.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijavom na ovaj natječaj pristupnik daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj
dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu
osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja
2016. g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o
stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
O rezultatima natječaja svi pristupnici bit će osobno obaviješteni dostavom konačne odluke Fakultetskog vijeća
putem urudžbenog zapisnika.
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